Tisztelt Vendégünk!
Mint az Ön előtt is bizonyára ismert, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felváltja az Európai Unió
(EU) 1995- ös, 95/46/EK számú adatvédelmi irányelvét. A GDPR elfogadásának célja az volt, hogy az
Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén online környezetben is érvényesülő, magánszférához
fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát, miközben egyszerűsíti az EU polgárokat kiszolgáló
vállalkozások adatvédelmi kötelezettségeit azáltal, hogy a 28 különböző tagállami szabályozást egy egységes
EU rendelet váltja fel.
Ön korábban Cégünkkel személyes adatait közölte, így a rendeletben foglaltak alapján ezúton az
alábbiakról tájékoztatjuk:
Önnek, mint a Cégünk személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:
a)
b)
c)
d)
e)

kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
kérelmezni az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz, továbbá
tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A
visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A
visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a gdpr.kolyokobol@gmail.com email címen;
f) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti
hatóságnál is panaszt tehet.
g) jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi
perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Cégünket.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.).
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Eurovision Kft.
1117 Budapest, Kopaszi gát 9.
Tel: +36-20/436-45-28
E-mail: kolyokobol@gmail.com
Együttműködését megköszönve:
Eurovision Kft. munkatársai

